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ក៖ អឺ ចឹងៃថ+និងខ/ 0 ំអរគុណមីង ដូច:ខ/ 0 ំសំុអនុ<= តិមីង 
សំ?សន៍ពីជីវDបវតF ិខG ះៗរបស់មីង Kក់ទងនិងេរNង ដំេណOរេរNងរបស់មីង ចឹងអឺ 
ខ/ 0 ំសំុសួរ អូេខ អឺ Qរសំ?សន៍មួយនិងេធT OេឡOងេVភូមិXYរZ[ក់ 
ស\] ត់XYរZ[ក់ Dកង̂ស_ ឹងែសន េខតFកំពង់ធំ េហOយេVៃថ+ទី២០ែខ១២ ២០១៨ 
ចឹងអឺ ខ/ 0 ំសំុអនុ<= តិេដOមfីgh ល់េjk ះមីង េjk ះេពញមីងេjk ះអីេគែដលមីង?  
ខ៖ េjk ះ សុ៊o សំpង។ 
ក៖ អឺ សុ៊o សំpង មីងrនេjk ះេsេDtេទមីង? 
ខ៖ េjk ះេDtហ៎? 
ខ៖ និងេហOយ។ 
ក៖ េjk ះ jន ឈួន។ 
ក៖ jន ឈួនហ៎។។ 
ខ៖ និងេហOយ 
ក៖ ឬក៏yនពីpេគេផ{ងេsេDtពីនិងេទ|ត ពីេកkងអីចឹង។ 
ខ៖ ពីេកkងេគេs jន ឈួន ប៉ុនខ/ 0 ំ~ក់េស|វេ�Dគ�gរ េjk ះសុ៊oសំpង ។ 
ក៖ អូេខ អឺ មីងេកOតេVក� 0ង�� ំpេហOយេVpែដលមីង? 
ខ៖ ខ/ 0 ំេកOតេVេDពន ប៉ុនមិនដឹងេកOត អស៎ មិនដឹង�� ំpខ/ 0 ំអត់ដឹង 
ប៉ុនដឹងែត� r� យខ/ 0 ំ� ខ/ 0 ំេកOតែខេចDត។ 
ក៖ ែខេចDតហ៎? 
ខ៖ Y! 
ក៖ ែខេចDតែខ៤ អឺមីងXយុr៉នេហOយបច�បfន�? 
ខ៖ ៥៥ �� ំ ម�ញ! 
ក៖ ៥៥! 
ខ៖ ចូល�� ំថkីេនះ៥៥! 
ក៖ ចឹងrនន័យ�មីងេកOតេVក� 0ង�� ំ១៩៦៣! 
ខ៖ និង! 
ក៖ និងេហOយ �� ំ ម�ញ់ ចុះអឺ មីងrនបងប� �នr៉នអ�កែដលមីង? 
ខ៖ បងប� �ន៩�ក់! 
ក៖ អឺ �ត់េjk ះអីេគខGះែដលមីង? 
ខ៖ �ត់េjk ះ មុនដំបូងេjk ះេ�ម េ�ម ចិប ចរ �ន ឈួន \៉ វ � ឈិន វ �ន 
៩�ក។់ 
ក៖ ចុះអ។ឺ 
ខ៖ ប៉ុនgG ប់អស់េហOយ។ 
ក៖ សល់ សលល់ែតមីងមួយក៏។ 
ខ៖ សល់២�ក់ សល់ប� �នេ�r� ក់។ 
ក៖ ចុះបច�បfន��ត់េVpែដលមីង? 
ខ៖ ប� �នខ/ 0 ំហ៎? 
ក៖ Y! 
ខ៖ ប� �នេVកំពង់ថk។ 
ក៖ មីង ចុះបងប� �ន៧�ក់េផ{ងេទ|ត �ត់gG ប់។ 
ខ៖ gG ប់អស់រលីង។ 
ក៖ �ំងពីេកkងក។៏ 
ខ៖ gG ប់ធំៗេហOយ gG ប់េយOងែនក ចប់XពតេនះេហOយ។ 
ក៖ �ត់ឈឺ។ 
ខ៖ មកេV។ 



ក៖ ក៏េម៉ចវ �ញមីង? 
ខ៖ ឈឺ[ប់អស់Kងំែម៉ KងំកូនKងំឪពុកKងំអស់។ 
ក៖ �ត់rនDកម̂Dគ�gរេតOហីមីង មុនេពល�ត់gG ប់ឬក៏? 
ខ៖ rន rនកូន។ 
ក៖ rនកូនហ៎? 
ខ៖ rនប� ីrនDបពន�  េVកំD�Kងំអស់ េមr៉យKងំអស់។ 
ក៖ អូេខ �ត់បងប� �នមីងDបស̂r៉នDសីr៉នមីង? 
ខ៖ Dសីែតៗ៣�ក់ ៩�ក់Dសីែត៣�ក់។ 
ក៖ ៩�ក់Dសី៣ចឹង។ 
ខ៖ អូ៤�ក់។ 
ក៖ Dសី៤ហ៎មីង? 
ខ៖ Y Dបស̂៥។ 
ក៖ Dសី៤ Dបស̂៥ ៩�ក់ Dត�វេហOយ ចុះមីងអឺrនYំ 
ដំេណOរេរNងអីខG ះែដលKក់ទងនិងពួក�ត់ 
ចង់និ�យ�មីងYំអT ីែដលKក់ទងនិងពួក�ត់ 
gច់េរNងរបស់ពួក�ត់ខG ះ�ស៎ បងប� �នមីងKក់ទងនិងបងប� �នមីង។ 
ខ៖ Yំេម៉ចេ�? 
ក៖ ចង់និ�យ� ឧKហរណ៍�ពីមុនអឺ 
េបOប� �នមីងខូចេម៉ចឬក៏ធំេឡOង�ត់ខូចេមច៉ 
ឬក៏េយOងYំអT ីែដលេយOង G ប់េលងមួយ�ត។់ 
ខ៖ YំេតOម ប� �ន។ 
ក៖ អីេគខGះែដលមីង។ 
ខ៖ ប� �នខ/ 0 ំ¡ ពីេដOម¡អត់rនខូចផងប� �ន។ 
ក៖ ហិហិ។ 
ខ៖ ប៉ុន�� ស់។ 
ក៖ ហិហិ �� ស់។ 
ខ៖ មីេ�¡�� ស់។ 
ក៖ អូខឹ! 
ខ៖ េហOយ¡ចិតFXDកក់បងប� �ន 
ដល់េពល¡ចិតFXDកក់មិនេXយបងប� �នេV�ស៎ 
េហOយេករ F¢Xករណ៍Kងំអស់�� ែដលខ/ 0 ំខំQប់�] េr៉េV 
ចប់Xពតខ/ 0 ំខំQប់�] េVេ� ដល់េពលេនះេ� 
ប� �នមីចិតFXDកក់¡ចង់yនេករ F¢ែត¡។ 
ក៖ y! 
ខ៖ េ�ក៏អត់េXយខ/ 0 ំេVេទ ។ 
ក៖ អឺ ចុះឪពុកr� យរបស់មីងវ �ញ ឪពុកនិងr� យរបស់មីង 
�ត់េjk ះអីេគែដលមីង? 
ខ៖ េjk ះែដល នូងចិន។ 
ក៖ េjk ះេពញរបស់ឪពុកមីងអឺ។ 
ខ៖ នូងចិន! 
ក៖ ចុះr� យរបស់មីង? 
ខ៖ អត់េទ ែដលr� យនិងេjk ះនូងចិតF។ 
ក៖ ចុះឪពុករបស់មីង? 
ខ៖ េjk ះដឺល េ�ងjន។ 
ក៖ េ�ងjន អឺទីកែនGងកំេណOតរបស់�ត់េVpែដលមីង? 
ខ៖ ឪពុកខ/ 0 ំ�ត់េV r� យខ/ 0 ំ�ត់េVភូមិេDពន។ 
ក៖ ចុះអឺ ឪពុករបស់មីង? 



ខ៖ ឪពុករបស់ខ/ 0 ំ�ត់េVែនក ស£ ីេទៃវ េគេsស£ ីកៃDម ស£ ីកៃDមអ�ក� 
េគេsកៃDមអ�ក�។ 
ក៖ េVDសក̂pវ �ញមីង? 
ខ៖ េ�កៃDមអ�ក� េយOងេ�¤ងេ�េ�ះវ �ញ។ 
ក៖ េ�¤ងសន¥ 0កវ �ញហ៎? 
ខ៖ Y ! 
ក៖ អូេខ អឺ បច�បfន� ពួក�ត់gG ប់េVមីង? 
ខ៖ �ត់gG ប់អស់េហOយ។ 
ក៖ �ត់gG ប់ពីមីងធំេហOយឬក៏េVតូច? 
ខ៖ ធំេហOយ �ត់gG ប់Xយុ៥០។ 
ក.៖ �ត់gG ប់! 
ខ៖ េVតូចៗ។ 
ក៖ អឺ ឪពុករបស់មីងឬក៏r� យរបស់មីងែដលgG ប់េVXយុ៥០។ 
ខ៖ gG ប់Kងំអស់។ 
ក៖ �ត់! 
ខ៖ ឪពុកខ/ 0 ំXយុ៦០ r� យខ/ 0 ំ៥០gG ប។់ 
ក៖ y �ត់gG ប់ េហតុអីyន�ត់gG ប់ែដលមីង? 
ខ៖ �ត់ែដលេ�ះេវ|នដុះែខ�ងវះ។ 
ក៖ អូេខ ចុះr� យមីង? 
ខ៖ និងេហOយr� យនិង។ 
ក៖ អូេខ ចុះឪពុករបស់មីងវ �ញមីង? 
ខ៖ ឪពុកខ/ 0 ំ�ត ់�ត់ែដល ដឹងេកOតអីDgប់ែត�ត់gG ប់អត់ដឹងខ§ ន̈ េគេធT O។ 
ក៖ អូេខ! 
ខ៖ េគេធT O! 
ក៖ និងចុះ �ត់រស់េVទីpវ �ញមីង េពល�ត់gG ប់? 
ខ៖ េVេDពននិងឯង។ 
ក៖ ចឹងrនន័យ�មីងេVេDពន �ំងពីេកOត។ 
ខ៖ Y! 
ក៖ រហូតដល់ឥឡ� វ។ 
ខ៖ Y! 
ក៖ អូេខអ�ក អ�កDសក̂កំេណOតេDពន។ 
ខ៖ Y! 
ក៖ េDពនអឺ ភូមិេDពប ឃំុអីេគែដលមីង? 
ខ៖ ឃំុៃDពគុយ Dសក̂ស_ ឹងែសន េខតFកំពង់ធំ។ 
ក៖ ែមនកំពង់gT យេទមីង? 
ខ៖ េមOល ែដលភូមិេDពន Dសក̂ែដលDសក̂កំពង់gT យេខតFកំពង់ធំ។ 
ក៖ អូេខ  និងេហOយអ។ឺ 
ខ៖ ឃំុៃDពគុយ។ 
ក៖ Yស ចឹងអឺមីង សំុសួរតិចអឺ 
ឪពុកr� យរបស់មីង�ត់:មនុស{ែបបpែដល? 
ខ៖ r� យខ/ 0 ំហ៎? �ត់ស§ �តpស់េហOយ ។ 
ក៖ ហិហិ និង។ 
ខ៖ �ត់ស§ �តpស់ដូចសំពត់ក� 0ងផ�ត់។ 
ក៖ y ចុះឪពុករបស់មីង? 
ខ៖ ឪពុកក៏gG ◌ូត �ត់rនQចអ។ី 
ក៖ អូេខ ចឹងrនន័យ�ពួក�ត់សុទ�ែតស§ �តៗន៎មីង។ 
ខ៖ ស§ �ត �ត់ស§ �តpស់ ចិតFល£ ។ 



ក៖ និង! 
ខ៖ Xណិតេម�F  អ�កpក៏េ~យក យ̈ ែនកេXយែតអ�ក េភ®̄ វេr៉ 
ក យ̈េXយេVផ_ះអ៊ុoសិនេ� អ៊ុoេធT Oម° �ប អ៊ុoេធT Oបែង£មេXយហូប។ 
ក៖ អូេខ! 
ខ៖ ចិតFល£ pស់េហOយ មិនគួរ�ត់gG ប់េទ។ 
ក៖ ចុះអ ឺេVេពលែដល�ត់េVរស់ �ត់េធT Oអីេគែដលមីង? 
ខ៖ �ត់ែដល ឪពុកខ/ 0 ំេធT OែDស ែម៉ខ/ 0 ំ�ត់េធT OែDសែដរ។ 
ក៖ អូេខ! 
ខ៖ កសិករេធT OែDស។ 
ក៖ និងេហOយ ចឹងអឺ 
មីងrនេVYំេរNងអីេគមួយែដលKក់ទងនិងពួក�ត់េទមីង? 
ែដលមីងYំច±ស់:ងេគ�ស៎។ 
ខ៖ ច±ស់�ត់េធT Oរេទះផង េធT Oរេទះលក់ :ងេធT Oរេទះ។ 
ក៖ :ងេធT Oរេទះែដរហ៎? 
ខ៖ :ងេធT Oរេទះ :ងេធT Oេy៉ត ធញេវ �ត±ល់កិន េធT Oអីr៉ចប់។ 
ក៖ និង! 
ខ៖ េចះេធT Or៉ចប់ េ¤k ចែម៉ខ/ 0 ំ�ត់េចះត±ញ់ ត±ញ់កេន_ល។ 
ក៖ ត±ញ់! 
ខ៖ ត±ញ់កេន_លកក់ កេន_លអី។ 
ក៖ y ចុះអ ឺKក់ទងនិងជីដូនជី�របស់មីងវ �ញ 
មីងrនYំKក់ទងនិងជីដូនជី�របស់មីងេjk ះអីេគេទមីង? 
ខ៖ ខ/ 0 ំឮែត េjk ះែដល ែម៉អូែដលជីដូនជី��ត់េjk ះែដល �សុ៊o�យ:។ 
ក៖ ¤ងែម៉ែនសមីង? 
ខ៖ ¤ងែម៉។ 
ក៖ �សុ៊o�យ:។ 
ខ៖ Y! 
ក៖ ចុះ¤ងឪពុកវ �ញ? 
ខ៖ ឪពុកដឹងត ែនក អត់ដឹងr� យេទ ដឹង�េ�ង េ�ងjន 
ដឹងែតប៉ុននឹងឯង ខ/ 0 ំអត់Yំ�ស៎ េVតូច�ស៎។ 
ក៖ Y ចុះមីងែដលជួបមុខេ[ក�េ[ក�យមីងេទ? 
ខ៖ ែនក �ត់gG ប់អស់េហOយ។ 
ក៖ ចឹង�ត់gG ប់�ំងពីេពលមីងអត់Kន់ដឹងក� ីន៎មីង? 
ខ៖ Y! 
ក៖ អូេខ! 
ខ៖ េ�ផ� �រេគ~ក់�មDតកូលេjk ះេ�ងjន នូងចនិ ។ 
ក៖ អូេខ អូ និងចឹង និង:េjk ះជីដូនជី�¤ងអឺ ¤ងpមីង? 
ខ៖ ¤ងr� យ! 
ក៖ ចឹងផ� �រ អូេខផ� �រ�ត់rនេjk ះ�ត់ែនសមីង។ 
ខ៖ Y នូងចិន! 
ក៖ Y ចុះមីងrនដឹង�ពួក�ត់រស់េVទីpេទ 
េVេពលែដល�ត់េVរស់\ស៎ ជីដូនជី�មីង? 
ខ៖ �ត់េVេDពន េVភូមិេDពន។ 
ក៖ �ត់េVេDពនែតអឺ �ត់ៗgG ប់េពលមីងេVេកkងyនមីងអត់Yំមីង។ 
ខ៖ �ត់�ណ  អូ �ត់gG ប់េVេDពននិងឯង ជិតជីដូនជី��ត។់ 
ក៖ y ! 
ខ៖ េករ F¢មរតក�ត់េVភូមិេDពននងិ�ម៉ង Dសក̂កំេណOត។ 



ក៖ អូេខនិងេហOយ ចឹងអឺ មិញខ/ 0 ំសួរអឺ ឪពុកr� យេហOយនិងអឺ 
ជីដូនជី�របស់មីងវ �ញ អូជីដូនជី�របស់មីង 
ចឹងឥឡ� វខ/ 0 ំសំុសួរKក់ទងនិងប� ីរបស់មីងវ �ញម�ង ប� ីមីងេjk ះអីេគែដលមីង? 
ខ៖ ប� ីខ/ 0 ំេjk ះែដល  ប� ីៗៗនិ�យប� ីេDQយហ៎? 
ក៖ អឺ ប� ីមុន េហOយYំខ/ 0 ំសួរប� ីេDQយេទ|ត។ 
ខ៖ ប� ីេDQយ�ត់ ប� ីេDQយេjk ះគុណ។ 
ក៖ ប� ីេDQយេjk ះគុណ េjk ះេពញ�ត់េjk ះអីេគែដលមីង? 
ខ៖ េjk ះែដល េគេsXសុវណ³ ផងគុណផង។ 
ក៖ y ចុះអឺ ប� ីមុន ប� ីមុនមីងេjk ះអីេគែដល? 
ខ៖ ហឺ ប� ីមុននិងេjk ះ េjk ះXគុណនិងឯង។ 
ក៖ អូេខ! 
ខ៖ េjk ះXសុវណ³ និងឯង ¡ចំpមំកវ ��រហ៎ ែដលប� ី�ត់េjk ះមីDកយិន 
េហOយកូន �កូនលួចទូរសព_េគហ៎ និង។ 
ក៖ អូេខ និងេហOយYំ។ 
ខ៖ ¡rនDសី។ 
ក៖ អូេខចុះប� ីេDQយមីងេjk ះអីេគែដលមីង? 
ខ៖ េDQយេនះេហស៎? 
ក៖ Y! 
ខ៖ េjk ះែដលKន។ 
ក៖ េjk ះេពញ�ត់េjk ះអីេគែដលមីង? 
ខ៖ េjk ះែដល ែវងេគ|ន។ 
ក៖ �ត់ៗrនXយុr៉នែដលមីង? 
ខ៖ �ត់ហ៎ XយុេDចOនេហOយ �ត់Xយុ៦០េហOយ 
ក៖ បច�បfន��ត់េVpែដលមីង? 
ខ៖ េVែដល Dសក̂េលO ស£ ីៗេទេគេsស£ ីេទ េ�វលG ´�វេយOងេគេsស£ ី 
ខ/ 0 ំភហេលចេ�yត់េហOយ 
ក៖ អ ឺ
ខ៖ Dសក̂�ត់ពិyករកនឹក�ស់ 
ក៖ េ�� តភូមិេ�� តេហស៎ហួសវលG ´�វ 
ខ៖ េ�េលOេទ|តXនិងេគេs ស£ ីេទៃវµេគេsស£ ីេទDសក̂េលOងហ៎។ 
ក៖ អត់ដឹង។ 
ខ៖ ហួសេ�វលG ´�វេ�ក� 0ងេទ|តហ៎ េគេsស£ ីរកនឹកអត់េឃOញេgះ។ 
ក៖ y និងចឹងអឺ ។ 
ខ៖ បងប� �ន។ 
ក៖ ចុះអឺ មីងេរ|បQរេVXយុr៉នែដលមីង? 
ខ៖ ខ/ 0 ំ�ំងពីេកkង Xយុr៉ន ១៤ ១៥អ�កDគ�។ 
ខ៖ ១៤ ១៥ អឺ :មួយនិងប� ីទី១ន៎មីង? 
ខ៖ Y! 
ក៖ អូេខ :មួយអឺ ប� ីទី១rនកូនr៉នែដលមីង? 
ខ៖ ១! 
ក៖ កូន១ េjk ះអីេគែដល។ 
ខ៖ េjk ះអឺ េគ|ន អូែដលេjk ះែដល េគNង។ 
ក៖ េគNង។ 
ខ៖ ផុត េគNង។ 
ក៖ y Qលនិងអឺ េរ|បQរក�ង�� ំpែដលមីង? 
ខ៖ អឺខ/ 0 ំ េមOល�ំងពីអីេគៃវµ ៨២ ៨៣េទដឹង។ 



ក៖ yអឹម Qរេរ|បQររបស់មីងេ~យមីងេរ �សេហOយDស[ញ់ខ§ ន̈ឯង 
ឬក៏�មDគ�gរែដលមីង? 
ខ៖ ែដលXប� ីនិង¡Dស[ញ់ខ/ 0 ំ ¡ខ/ 0 ំអត់សូវDស[ញ់�ត់េទ។ 
ក៖ អូេខ េហOយដល់េពលចឹង¤ងDគ�gរេរ|បចំ �ត់ចូលស�  ី
¤ងDគ�gរេរ|បចំែនសមីង? 
ខ៖ Yស។ 
ក៖ និងេហOយ។ 
ខ៖ េរ|បQរ េធT Oច±ប់DតឹមDត�វKងំអស់ 
ក៖ y ចុះប� ីទី២របស់មីងហ៎មីង? 
ខ៖ ប� ីទី២ក៏េរ|បQរេធT Oច±ប់DតឹមDត�វេទ|ត 
ក៖ អូេខ ចុះ¤ង 
ខ៖ ¡rនDសីេទ|ត ¡rនDសីេ� 
ក៖ េរ|បQរេV 
ខ៖ ក៏េគមកដណ� ឹងខ/ 0 ំេទ|ត 
ក៖ អូេខអឹម ប� ីទី២េរ|បQរេVេពលpែដលមីង? ក� 0ង�� ំpែដល 
ខ៖ អត់ដឹង េភGចេ�yត់េហOយអ�កDគ� 
ក៖ QលនិងេVេកkងែដលឬក៏េម៉ចេ�មីង? 
ខ៖ និងេហOយ េVេកkងេតO 
ក៖ អូេខ និងេហOយ 
ខ៖ ខ/ 0 ំេភGចែដល 
ក៖ អឺ ខ/ 0 ំសំុសួរKក់ទងនិងអឺេនះវ �ញ ប� ីមុនរបស់មីង 
�ត់:មនុស{ែបបpែដលមីង? 
ខ៖ ប� ីមុន¡ ហូQចpស់ ¡rនែតDសី ¡េលងែតែលfង rនDសីខូចpស់ 
ក៖ អូ 
ខ៖ ខ/ 0 ំអ ីេVេកkងអត់ដឹងអីេទ អត់េចះDបច័ណ¶ អត់េចះរកេរNងេគេទ 
េគយកyនេ� 
ក៖ អូ 
ខ៖ ¡េធT OK�ន�ស៎ 
ក៖ អូេខ 
ខ៖ ខ/ 0 ំេVែតេមOលកូនេVផ_ះrនដឹងអី ពីេកkងអត់ដឹងអីេទ 
ក៖ ហិហិ 
ខ៖ េគrនDបពន�េទ|តេ� ខឹងេ�ក៏អត់យកេគេទ ែលងេគេ� 
ក៖ ហិហិ 
ខ៖ េគrនេ�ះេ�ក៏េយOង េយOងយកប� ីមួយេទ|តេ� េគចូលដណ� ឹង 
ក៖ អូេខនឹង ចុះប� ិទី២មីង�ត់:មនុស{ែបបpែដលមីង? 
ខ៖ �ត់ស§ �តបូត 
ក៖ �ត់ស§ �តន៎មីង? 
ខ៖ Y អត់Qចេទ ស§ �ត 
ក៖ អូេខ និងេហOយ ចុះេម៉ចyនមីងgh ល់ប� ីមីងែដល? 
ខ៖ បងប� �នេគយកេr៉ដណ� ឹងខ/ 0  ំ
ក៖ អូឪ 
ខ៖ �ត់េដOរេមOលDបពន�  
ក៖ អូេខ ហិហិ 
ខ៖ Dត�វខ/ 0 ំ 
ក៖ ចុះប� ីមុនមីងេម៉ចក៏ អូេម៉ចក៏មីងgh ល់ែដល 
ឋ៖ េVនិង ប� ីមុនេVនិងភូមិDសក̂:មួយ��  
ក៖ អូ ហិហិ 



ខ៖ Y 
ក៖ និងេហOយ ចុះអឺ និងXនិងKក់ទង ចុះប� ីមីងyនកូនr៉នែដលមីង? 
ខ៖ កូនសរុបKងំអស់ ប� ីេDQយ េមOលកូន៦ 
ក៖ ប� ីេDQយកូន៦ ចឹងបច�បfន�មីងrនកូន 
ខ៖ ៧ 
ក៖ ៧�ក់ Dបស̂r៉នDសីr៉នមីង? 
ខ៖ Dសីៗ២ៗ 
ក៖ Dសី២ Dបស̂៥ 
ខ៖ Y 
ក៖ ពួក�ត់េjk ះអីេគខGះែដលមីង 
ខ៖ េjk ះែដល  េគNង តុ[ ចំរុង ចេDមOន សុខ�ន់   µ̧  
ក៖ អូេខ និងេហOយមីង 
ខ៖ វណ³ េនត 
ក៖ អូ ហិហិ XបងេជOងល£  ចុះអឺ និងមិញខ/ 0 ំសួរKក់ទងនិងអឺ ប� ីរបស់មីង 
ឥឡ� វចឹងខ/ 0 ំសំុសួរមីងវ �ញ� េតOមីងេរ|នដល់�� ក់ទីr៉នមីង? 
ខ៖ ខ/ 0 ំេរ|នDតឹម�� ក់ទី៣ អត់េចះអក{រ 
ក៖ ទី៣េVក� 0ងសម័យpែដលមីង? 
ខ៖ សម័យេយOងឥឡ� វៗចប់Xពតេនះ 
ក៖ ចេប់|Xពតហ៎? 
ខ៖ Y 
ក៖ y 
ខ៖ មិនសូវេចះេទ 
ក៖ អូេខ និងអត់អីេទ 
ខ៖ ទី៣Xៃឡែតែម៉ឪgG ប់េYលអស់េ� ក៏េVេមOលប� �ន ភ¹ រ̈ែDសភ¹ រ̈អី 
ក៖ អូេខ 
ខ៖ ចិº� ឹមប� �នេXយប� �នេ�េរ|ន ខ/ 0 ំសុខចិតFចិº� ឹមប� �ន 
ក៖ និងេហOយ អឹម 
មីងrនមិតFភក� ិpែដលមីងgh ល់�ំងពីេកkងដល់ឥឡ� វេទមីង? 
ខ៖ rនេតO rនបងបងប� �នឯងជីដូនមួយ 
ក៖ អូេខ និងេហOយ អឹមមួយេទ|តខ/ 0 ំសំុសួរអឺមីង�  
េតOអT ីែដលមីងគិត�លំyក:ងេគក� 0ងជីវ �តនិង 
ខ៖ ខ/ 0 ំ¡ៗលំyកេហOយ ប៉ុែន�ខ/ 0 ំមិន ខ/ 0 ំទុកលំyកក៏េគមិនXចជួយេយOង 
Kល់េយOងDបឹងខ§ ន̈ឯង 
ក៖ េទចង់និ�យ� អឹម េតOមីងគិត�េពលpមួយឬក៏D�pមួយេVក� 0ង 
�ំងពីេកkងដល់ឥឡ� វចឹង�ស៎ ែដលមីងគិត�¡ 
¡លំyក:ងេគក� 0ងជីវ �តរបស់មីង ៊
ខ៖ អូ ពីេកkងលំyកpស់Dក េដOដកDពលិត ដកអី លក់ខZងលក់េ»�  
ក៖ Y 
ខ៖ ដល់សពTៃថ+េនះខ/ 0 ំេដOររកេអតYយ េរ �សេអតYយ ទិញេអតYយ  
ក៖ ចុះនិង ឥឡ� វខ/ 0 ំសំុបកេ�េនះតិច Kក់ទងនិងអឺ ក� 0ងសម័យរបបប៉ុលពតវ �ញ 
េ~យgរេVេពលែដលគិតពីQរលំyក េយOងគិតពីជីវតិេVសម័យប៉ុលពត 
សម័យប៉ុលពតនិង មីងDបែហល:rនXយុr៉នមីង៊ ? 
ខ៖ ខ/ 0 ំXយុ១០�� ំ 
ក៖ ១០ ចឹងេពលែដល េពលនិងមីងអឺ រស់េVទីpែដល? 
ខ៖ ខ/ 0 ំេVភូមិែDពក 
ក៖ ែDពក 
ខ៖ Y 



ក៖ ែDពកនិងេVpវ �ញ 
ខ៖ ភូមិែDពក េគជំេល|សេ� Dប[យXYរZDជ ^ំេយOង េគជំេល|សេ� 
ក៖ XYរZDជ ^ំនិងេVpមីង? 
ខ៖ ហឺ េ�ភូមិែDពក េ�Dសក̂េDQមវ �ញហ៎  
ក៖ េ�Dសក̂េDQម 
ខ៖ អឺ  
ក៖ េគេយOងមីងេ�និងេធT Oអី 
ខ៖ អត់េទ េគជំេល|សQលប៉ុលពត 
ក៖ ជំេល|សហ៎ 
ខ៖ ជំេល|សQលប៉ុលពតេគDបង̂សrG ប់េហOយ Qប់អន§ 0ងអស់េហOយ 
េគសrG ប់អស់េហOយេVែតពួកខ/ 0 ំ េVែតេគDបង̂សrG ប់េទ|ត េ�យួនេ�Kន់។ 
ក៖ េម៉ចេគDបង̂សrG ប់មីង? 
ខ៖ ហឺ ចុះដឹងេម៉ចប៉ុលពត ¡សrG ប់េឡOង¸ប់មុ◌ឺន gG ប់គរេលO�� ហ៎ 
ដល់េពលDកម̂Dគ�gរខ/ 0 ំ DបែហលមួយរយDគ�gរនិង េគQប់អន§ 0ងរចួេDសច 
ដល់េពលេគ េវ|តpមៗេគៗេr៉រ¼េ~ះេយOងេ�ក៏yនរចួេ� yនៗខ/ 0 ំរចួវ �ញ 
កុំអី\ប់Kងំអស់ េគQប់ស�G ប់។ 
ក៖ ចុះមីងrនដឹង�មូលេហតុអីេគ យកមីងេ�Yប់Dបង̂ស�G ប់អត់? 
ខ៖ អត់េទ អត់ដឹង េគយកេ�Kងំអស់ Dបង̂ស�G ប់ ប៉ុលពត។ 
ក៖ XនិងៗេVេពល េគជិតៗរ¼េ~ះតហរវូេហOយមីង? 
ខ៖ Y! 
ក៖ ចុះXពីមុនែដលជិតរ¼េ~ះនិងX។ 
ខ៖ XមិនKន់រ¼េ~ះេ�ះ \ប់េឡOងអស់េហOយ គរឮែតែDសកេXយេគ ~ក់ភូសៗ 
\ប់េឡOងគរដូចភ� ំ ។ 
ក៖ ចុះែដលេពលេគជំេល|សDប:ជន 
េVៗេពលែដលរបបប៉ុលពតេទOបនិងមកដល់ មីងេVpវ �ញ? 
ខ៖ េVភូមិែDពក។ 
ក៖ ភូមិែDពកនិង។ 
ខ៖ Y! 
ក៖ េហOយេពល េពលXេVក� 0ងរបបនិងមីងេធT Oអីេគែដល? 
ខ៖ ខ/ 0 ំេគេXយ ែរកដីែរកអី និងៗ ែម។៉ 
ក៖ ែរកដីេធT Oអីមីង? 
ខ៖ ែរកដីែដល ែរកដីYក់ថ�ល់Yក់អី េគេXយQប់ែដល 
១ម៉Dតេគ¡ស់ម៉DតេXយែរកដី Qប់ជីចិ½<� ំ ែម៉ឪខ/ 0 ំអី ស¥ �ងDស�វ 
ែរកKងំអស់ែត�� និងល±ក់ៗ�� និង ប៉ុែនF។ 
ក៖ Qលនិងបងប� �នមីង៩�ក។់ 
ខ៖ Y។ 
ក៖ េVKងំអស់េតOមីង? 
ខ៖ េVKងំអស់ អត់ែត។ 
ក៖ ចុះឪពុកr� យមីងេVេពលនិងេ�pែដល? 
ខ៖ េVែDពកែដល។ 
ក៖ េVKងំអស់�� ? 
ខ៖ េVជុំ�� ។ 
ក៖ ែតេVផ_ះែតមួយ:មួយ�� ឬក៏អត់? 
ខ៖ Y! 
ក៖ អូ! 
ក៖ អត់ៗេ�:មួយ�� េទ ែបក�� អស់។ 
ក៖ ែបក�� ។ 



ខ៖ Y! 
ក៖ ចឹងពីpេV:មួយពីpមីង? 
ខ៖ ខ/ 0 ំែបកេ�Qរ~¾ នេ� បងៗេ�Qរ~¾ ន ែម៉ឪក៏ែបក��  អត់rនេVជុំ�� េទ 
ែបក�� េXយេ�កងចល័ត។ 
ក៖ D�ន់េVភូមិ:មួយ�� ! 
ខ៖ Y កងចល័តេរ|ងៗខ§ ន̈! 
ក៖ អូេខ ចុះrនអី ចឹងដល់េពលនិងេVកងចល័តចុះេម៉ច 
ចប់ពីនិងមីងេVpវ �ញ? ចប់ពីសម័យ។ 
ខ៖ ចប់ពីកងចល័តនងិេ� េគជំេល|សេXយន៎ េ�េVក� 0ងៃDព។ 
ក៖ េ�េVក� 0ងៃDព។ 
ខ៖ ជំេល|សេ�ក� 0ងៃDព Dបស̂សrG ប់។ 
ក៖ អូ! 
ខ៖ ដល់សDrប់េ� ដល់ប៉ុលពតហ៎ ដល់េវ|តpម� 
សrG ប់ដូច�សrG ប់ែខk រេDចOនpស់ ក៏េគyញ់�� េឡOងD�ប់ហ៎ ដូចេល|ច 
េ�yនពួកខ/ 0 ំ yនរស់វ �ញហ៎ កុំ\ប់yត់េហOយ ។ 
ក៖ ហិហិ។ 
ខ៖ ទឹកេឡOងេD¿�រpស់ខ/ 0 ំចុះេ�េលង�ស់ ដឹងេតO ខ/ 0 ំអត់ដឹង�េគកប់ 
េគយកេ�សrG ប់ផង។ 
ក៖ ហិហិ ចុះេ�េលងេVក� 0ងអនGងនិងេទ|ត។ 
ខ៖ និងឯង េគយកេXយេ�េដកក� 0ងៃDព។ 
ក៖ អូេខ។ 
ខ៖ ដឹកឥ¡µ ន់េ�េVក� 0ងៃDពKងំអស់ េហOយអនGងQប់ទុកេDសច។ 
ក៖ និងេហOយ ចុះអឺមីង ប�_ ប់ៗXរបបនិងេហOយ 
Xេគរ¼េ~ះេហOយមីងេ�pវ �ញ? 
ខ៖ ដល់េVDសក̂កំេណOតវ �ញ។ 
ក៖ មកេVេDពនវ �ញ? 
ខ៖ Y  
ក៖ អូេខនិង ចង់ដឹងពីXនិងតិចអឺ មិញខ/ 0 ំYប់Xរមkណ៍មួយអឺ 
មីងrនកូន៧�ក់េហOយ េហOយប� ីទី១មីងyនែលងលះប� ីទី១េហOយន៎មីង? 
េហOយេVក� 0ងXចនGះេពលមីងែលងលះ 
េហOយអត់Kន់rនប� ីថkីេហOយមីងrនកូន អឺេពលនិងលំyកេទមីង? 
ខ៖ ¡អូ កូនដំបូងលំyកេតOអ�កDគ�។ 
ក៖ និងេហOយ ។ 
ខ៖ ឈឺេ�ះឈឺអីលំyកpស់េហOយ។ 
ក៖ ចុះអឺ ចង់និ�យ� េVេពលែដលមីងែលងលះពីប� ីដំបូងរបស់មីង 
ែលងលះេហOយមីងrនប� ីេទ|ត?G មឬក។៏ 
ខ៖ យូរេតOyនខ/ 0 ំrន។ 
ក៖ និងេហOយ។ 
ខ៖ េគៗrនDសីrនអីpណី េគវក់និងrនDបពន�េDQយេ�ក៏ 
េគយកស£ ីេ�ះហ៎ ¤ងស£ ី េឡOងអត់ដឹង Dgប់ែតកូនេឡOងមួយហÀ �ងកូនេDQយ 
កូនេឡOងប៉ុនpប៉ុនណី Dgប់អត់ដឹងេគrនDបពន�េទ|ត ឮែតដឹងដំណឹងចឹង 
ខ/ 0 ំអត់យក។ 
ក៖ ចុះមីង លំyកេទេVេពលែដល? 
ខ៖ លំyកpស់អ�កDគ� េគrនេទ|តេយOងមិនDព�យចិតF េយOងមិនលំyក 
គិតេគ�ស់។ 
ក៖ ចុះ�ត់ �ត់rនDគ�gរមួយេទ|ត 
េហOយ�ត់Xេពលនិង�ត់អត់ែលហលះមីងេទែនសមីង? 



ខ៖ អត់Kន់ែលងលះេទ ប៉ុន¡Xៃឡែតវក់និងDសីេ� ¡មិនសូវមកេយOង។ 
ក៖ yអឺ អត់Kន់ែលងលះេទចឹង 
លំyកេទមីងេVេពលែដលេយOងអត់Kន់ែលងលះ�� ។ 
ខ៖ Y ឈឺYប់។ 
ក៖ �ត់ជួយផhត់ផhង់មីងឬក៏អត់េទ? 
ខ៖ ¡Xៃឡែតវក់េVេ�ះ rនyនជួយេយOង េយOងក៏េV:មួយកូនេ�។ 
ក៖ មីងេធT Oអីេគវ �ញ េVេពលែដលអត់rនជំនួយពីប� េីហOយDត�វេមOលកូន 
Dត�វrនលុយpYយេ�rនអី? 
ខ៖ េចះែតេដOររកេ� េចះែតេដOររកសីុេ� លក់ដូរកំបិ◌ុកកំប៉ុកេ�។ 
ក៖ អូេខ និងចុះអឺ Kក់ទងនិងប� ីេDQយវ �ញ អឹម អូខ/ 0 ំDបង̂សួរអីេគេទមិញ ហិហិ 
ចង់េភGចសំណួរខ§ ន̈ឯង និងេហOយ អឺ 
មីងេរ|បQរប� ីេDQយyនប៉ុ�k ន�� ំេហOយមីង? 
ខ៖ ៤ ១០�� ំ:ង។ 
ក៖ ៤ ១០�� ំ:ងែនសមីង់។ 
ខ៖ េមOល កូនXយុ១២ ១៣ ១៤េហOយ។ 
ក៖ អូេខ ប� ីរបស់មីង�ត់េធT Oអីេគែដលមីង? 
ខ៖ �ត់េធT Oែដលស\] ត់ �ត់េធT Oស\] ត់ Dប នស\] ត់ផ�រេដOមថÁ �វ។ 
ក៖ អូ Dប នស\] ត់ផ�រេដOមថÁ �វ។ 
ខ៖ Y! 
ក៖ ពីមុនឬក៏ឥឡ� វ? 
ខ៖ េធT OយូរេហOយ។ 
ក៖ អូ ពីមុនហ៎ និងេហOយ ចឹង�ត់ �ត់អ�កភ� ំេពញហ៎មីង? 
ខ៖ Y �ត់អ�កភ� ំេពញ េហOយកូនចិន។ 
ក៖ កូនអ�កភ� ំេពញសុទ�ហ៎? 
ខ៖ េគអ�កrន។ 
ក៖ អូេខ។ 
ខ៖ េគចិន។ 
ក៖ ខ/ 0 ំេភGច ប� ីទី២របស់មីង ឥឡ� វែលងលះឬក៏េVេទ? 
ខ៖ ប� ីហ៎? 
ក៖ និងេហOយ។ 
ខ៖ ប� ីេនះ។ 
ក៖ និងេហOយ 
ខ៖ អត់ែលង��  �ត់gG ប់។។ 
ក៖ អូ �ត់gG ប់េហOយ? 
ខ៖ ប� ី៣�រ។។ 
ក៖ អូ ប� ី៣ហ៎មីង? 
ខ៖ Y �ត់gG ប់។ 
ក៖ gk នែត២មីង ខ/ 0 ំសួរមិញ ខ/ 0 ំគិត�។ 
ខ៖ ២ េVវណ³ េនតមួយេទ|ត។ 
ក៖ ប� ីែដលមីងនិ�យមិញគឺ អឺ។ 
ខ៖ �ត់gG ប់។ 
ក៖ �ត់gG ប់ េហOយប� ីេDQយ អ�កេVpវ �ញមីង? 
ខ៖ េVភ� ំេពញ។ 
ក៖ អ�កេVភ� ំេពញនិង? 
ខ៖ Y! 
ក៖ �ត់េjk ះអីេគមីង? 
ខ៖ េjk ះែដល �ត់េjk ះែដល កុយ វណ³ េនត ហិហិ កូន�ស់ កូនេjk ះវណ³ េនត។ 



ក៖ ចុះប� ី។ 
ខ៖ ប� ីមុនេ�k ះវp³ ។ 
ក៖ វp³ ។ 
ខ៖ Y! 
ក៖ អឺ �ត់អ�កភ� ំេពញេនះ �ត់មីងេរ|បQរ:មួយ�ត់យូរេV? 
ខ៖ ៤ ១០�� ំ:ងេហOយ។ 
ក៖ េហOយចុះឥឡ� វ�ត់េVpវ �ញ។ 
ខ៖ �ត់gG ប់ែដល។ 
ក៖ ចឹងប� ីមីង៣ ប� ីទី១ឥឡ� វrនDគ�gរថkី ប� ីទី២�ត់gG ប់។ 
ខ៖ gG ប!់ 
ក៖ អូេខ ប� ីទី៣ �ត់gG ប់ែដល។ 
ខ៖ gG ប!់ 
ក៖ និងេហOយ ចឹង៌ឡ� វបច�បfន�មីងអ�កផhត់ផhង់Dគ�gរKងំអស់? 
ខ៖ Y! 
ក៖ េហOយកូនមីងrនDគ�gរប៉ុ�k ន�ក់េហOយ? 
ខ៖ ៣�ក់ ! 
ក៖ rន៣ ចឹងេVអឺ មីងមិញកូន៧ ចឹងេV៤េទ|ត? 
ខ៖ Y សពTៃថ+េគចង់yនេឡOង២ ៣�ក់េទ|ត ែតខ/ 0 ំមិនេមOលមុខេគផង។  
ក៖ អូេខ ហិហិ។ 
ខ៖ អត់ចង់yនេទ។ 
ក៖ ហិហិ។ 
ខ៖ េគមកេមOល¸ល់ែតៃថ+ អ�កៃDពគុយ អ�កកំពង់ធំ ខ/ 0 ំមិនេមOលមុខេទ។ 
ក៖ អូេខ។ 
ខ៖ អត់ចង់yនេទ Yស់េហOយ 
ក៖ និងេហOយ អឹម ឥឡ� វមីងចិº� ឹមកូនែតឯង 
ខ៖ ែតឯង 
ក៖ េ~យgរប� ីមីងgG ប់ 
ខ៖ gG ប ់
ក៖ អឺ េVេពលមីងចិº� ឹមកូនែតឯងលំyកេទមីង? 
ខ៖ លំyកpស់អ�កDគ�។ 
ខ៖ េVេពលែដលេយOងេធT O:r� យផង ឪពុកផង។ 
ខ៖ Y អត់សីុ �k នសីុេVេលOេយOងKងំអស់ បង់េភG Oងបង់ទឹក 
អង]រេÃ� េVេលOេយOងKងំអស់មិនលំyក។ 
ក៖ អូេខ។ 
ខ៖ េចះែតខំតសូ៊ ដល់ៃថ+XទិតZេr៉ ៃថ+េÃរÄេr៉សំXតអ�ម័យមិនែដលទំេណរ។ 
ក៖ ចុះកូន។ 
ខ៖ ៃថ+XទិតZមកវ ��រេទ|ត។ 
ក៖ y ចុះកូនមីង៣�ក់ែដលrនDគ�gរ។ 
ខ៖ ែបក�� អស់េហOយ។ 
ក៖ ឥឡ� វ�ត់េVpវ �ញមីង? 
ខ៖ កូនេVកំពង់ថkមួយ ែដលេVនិងDសក̂េយOងេនះផង 
េហOយកូនមួយេ�ះ¡អត់gh ល់r� យ�ស់ gh ល់ែត៦�ក់ 
¡gh ល់r� យចូលែតម�ងក៏ ែលងgh ល់កូនមួយ :ក់r៉េVកំពង់ថk។ 
ក៖ អូ �ត់ដូច:េលង�� ហ៎ំមីង? 
ខ៖ េលងr៉។ 
ក៖ អូេខ។ 
ខ៖ អត់gh ល់ែម៉ឪេទ។ 



ក៖ និងេហOយ ចឹងេV៤�ក់េទ|ត េVឥឡ� វកំពង់េVក� 0ងបន¥ 0កន៎មីង? 
ខ៖ េគែបកអស់េហOយ េVែត៣�ក់ េV:មួយខ/ 0 ំ មួយេVេ�េរ|ន 
េ�េរ|នេVភ� ំេពញ េV២�ក់កនុងបន¥ 0ក:មួយខ/ 0 ំ។ 
ក៖ អូ មួយេ�េរ|នេVភ� ំេពញ េហOយេV២�ក់ក� 0ងបន¥ 0ក។ 
ខ៖ Y ហួសពីេ�ះ េគrនប� ីrនDបពន�អស់េហOយ ។ 
ក៖ ចឹងrនន័យ�មីងេVrនកូន២ែដលDត�វេមOលែថ ។ 
ខ៖ YេVែតមួយ  អូ ៤�ក់ ប៉ុែន� មួយជក់r៉ េគមិនgh ល់េយOងេទ។ 
ក៖ អូេខ។ 
ខ៖ េយOងគិតែត៣�ក់េ�។ 
ក៖ និង៣ ៣ ១េ�េរ|នេVភ� ំេពញអឺ។ 
ខ៖ ភ� ំេពញ។ 
ក៖ �ត់ចប់ទី១២េហOយន៎មីង? 
ខ៖ ចប់ពី ខ/ 0 ំ~ក់កុម៉រកំD� េរ|នចប់េហOយេគេ�េរ|ន២�� ំេទ|ត 
រកមុខជំ�ញេធT OQរ ។ 
ក៖ អូេខនិង អឺ២�ក់េVនិង ២�ក់និងXយុr៉នេហOយមីង? 
២�ក់ែដលេVមួយមីងឥឡ� វ។ 
ខ៖ XDបស̂េ�ះ¡�� ំចរ។ 
ក៖ ចរ! 
ខ៖ ២០ៗ:ងេហOយ ២៩េហOយដឹង។  
ក៖ អត់ដឹង ២៥អី ២៣ ២៤។ 
ខ៖ �� ំចរ ២៤េហOយ�� ំចរ។ 
ក៖ និងេហOយចុះមួយេទ|ត។ 
ខ៖ Xតូចេនះ�� ំរQ Xយុ១៣ ១៤េហOយ ។ 
ក៖ អូេខ ឥឡ� វ�ត់ ពួក�ត់េរ|នទីr៉នេហOយមីង? 
ខ៖ Xតូចេនះហ៎? 
ក៖ y 
ខ៖ Xតូចេនះ�� ក់ទី៤។ 
ក៖ ចុះXធំ? 
ខ៖ Xធំេគេរ|ន�� ក់ �� ក់ទី៩។ 
ក៖ អូ 
ខ៖ ទី៩ ទី១០េហOយXធំហ៎។ 
ក៖ និង 
ខ៖ េគេចះអង់េគGស y¸ងំរ Åលអស់េហOយ។ 
ក. អូេខ ចឹង�ត់េVមួយមីងន៎មីង? 
ខ៖ Y 
ក. អូេខ និងេហOយ ចឹងអឺ មីងេធT Oេម៉ចyនgh ល់ប� ីទី៣មីងែដល? 
ខ៖ ខ/ 0 ំេ�េV រកសីុេVភ� ំេពញេ� បងប� �នេគេ�ះេគDស[ញ់ េគេរ|បេXយេ�។ 
ក៖ អូេខ និងេហOយ ចឹងអឺមិញខ/ 0 ំសួរមីងអឺ Kក់ទងេDចOននិងេរNងអឺ ឪពុកr� យ 
បងប� �ន ជីវ �តខG ះៗរបស់មីង េហOយអឺ និងអឺ  េរNងKក់ទងនិងDគ�gររបស់មីង។ 
ខ៖ Y 
ក៖ អឺ េហOយនិងអT ីែដលមីងគិត�លំyក:ងេគេVក� 0ងជីវ �ត។ 
ខ៖ Y 
ក៖ ចឹងមិញមីង� លំyក�ំងពីតូច 
េ~យgរេកOតេVក� 0ងDតកូលមួយែដល:Dគ�gរអ�កDក ។ 
ខ៖ Y 



ក៖ ចឹងអឺ ចុះខ/ 0 ំសំុសួរមីងមួយវ �ញ� 
េតOមីងគិត�អT ីែដលេធT OេXយមីងសប±យចិតF:ងេគ ពីតូចដល់ឥឡ� វ�ស់ 
ែដលមីងគិត� េរNងមួយនិងេធT OេXយមីងអឺ សប±យចិតF។ 
ខ៖ ខ/ 0 ំ �ំងពីខ/ 0 ំេជN �ំងពីេដOមខ/ 0 ំមិនKន់េជNDពះ ដូចមិនសប±យចិតFេទ 
កំពល់ែតមុខ ែដលមិនសូវDត�វនិងេគ ដល់េពលខ/ 0 ំេជNDពះេ�ក៏ 
សពTៃថ+ៗខ/ 0 ំអត់ពិyកចិតF ខ/ 0 ំសប±យចិតF េKះបីខ/ 0 ំអត់ÆG នrនសីុក៏េ~យ 
DពះមិនេXយអត់ ខ/ 0 ំេចញេ�ដឹងែតyន េXយអត់មិនអត។់ 
ក៖ អូេខ 
ខ៖ េចញេ�រក Y។ 
ក៖ េហតុអីyនមីងគិត� េVេពលែដលមីងgh ល់Dពះមីងសប±យចិតF។ 
ខ៖ មកពីDពះអងhDបKន េចញេ�អឺ ¡មិនេXយ អត់�រដឹង�yន 
េចញេ�ដឹងែតyន។ 
ក៖ Y ចុះមីង។ 
ខ៖ េចញេ�រក�ស់។ 
ក៖ y មីងេធT Oេម៉ចyនមីងដឹង� DពះជួយមីងេXយកិច�QរេXយKងំអស់និង 
ឬក៏ផ�ល់េXយមីងKងំអស់និង េរNងែដលមីងគិតនិង។ 
ខ៖ ខ/ 0 ំ ែដលេយOងេជNDពះេ� េយOងទុកចិតFេលODពះ េយOហះថិស¾ នឥតឈប់ឈរ�ស់ 
េយOងេចញេទNរកអីដឹងែតyន។ 
ក៖ អូេខ 
ខ៖ ពីេដOម រកអីនិងែដលyន មិនែដលសល់េទ។ 
ក៖ អូេខ 
ខ៖ ដល់េពលេយOងេជNDពះ េយOងហូបX�រDគប់D�ន់  
មិនែដលខTះមិនសូវDព�យប៉ុ�k ន�រ ¡DKែំតr៉Dគប់ៗ ¡អត់សល់។ 
ក៖ និង ខ/ 0 ំចូលចិតFអីែដលមីង� េVេពលែដលេយOងេជNDពះ 
ឬក៏េយOង~ក់ទីទុកចិតFេលODពះ Dពះនិហែថរក�េយOង។ 
ខ៖ Y 
ក៖ ចុះបច�បfន�មីងមីងQន់gស�អីេគែដលមីង? 
ខ៖ ខ/ 0 ំQន់ែតDពះេយសូ៊។ 
ក៖ y  អឹម មីងÇG ស់បÈ �រអT ីខG ះ េVេពលែដលមីងអឺ ÇG ស់gស� អូេខ 
សំុសួរgរថkីអឺ េVេពលែដលមីងÇG ស់បÈ �រgស� េ~យgរេយOងដឹង� 
gស�អឺរបស់េយOង គឺgស�Dពះពុទ�gស�:gស�របស់រដ¾ ។ 
ខ៖ Y 
ក៖ ចឹងមីងrនQរលំyកេទ េVេពលែដលមីងÇG ស់បÈ �រgស� 
មកQនD់គីស_ gស�? 
ខ៖ អត់លំyកេទ សប±យចិតFអ�កDគ�។ 
ក៖ សប±យចិតF។ 
ខ៖ Y 
ក៖ េហOយអត់rនពីpេគ�អីេយOងេទ? 
ខ៖ អត់េទ អត់េទពីេដOមេគ� ឥឡ� វេគអត់�េទ Qលខ/ 0 ំេVភ� ំេពញ 
សិទ�ែតពួកែដល¤G េ�ះ េគ�េXយែតខ/ 0 ំមកDពះេយសូ៊ េគេដ|លខ/ 0 ំេហ េយសូ៊ៗ 
េ�ខ/ 0 ំ�។ 
ក៖ ហិហិ 
ខ៖ ពូឯងេចះច±ប់ប៉ុននឹងេហOយ េម៉ច�េដ|លខ/ 0 ំ ខ/ 0 ំេជNDពះេយសូ៊ 
សិទ�ខ/ 0 ំេតOពូឯងេជNឬ ែដលេជNDពះពុទ�េជNអីក៏េ~យ េDសចនិងសិទ�ពូឯងេតO 
េម៉ចក៏េr៉�េXយខ/ 0 ។ំ 
ក៖ អូខឹ 
ខ៖ ខ/ 0 ំ�េXយ�ត់ចឹង Dបយ័ត�ខ/ 0 ំៃវµ�រ។ 



ក៖ ហិហិ 
ខ៖ េ�� អូសំpងមិនyនេទ កុំេលង �ត់េលងមួយrត់ៗដល់ករេហOយ ហិហិ។ 
ក៖ ហិហិ និងអឹម។ 
ខ៖ េដ|លខ/ 0 ំ ខ/ 0 ំ�េXយេ� អត់�៊នតេទ។ 
ក៖ េតOមីងគិត� gស�yនជះឥទ�ិពល 
េVេពលែដលមីងQន់Dគីស_ gស�¡yនចះឥទ�ិពលអីខG ះេ�េលOជីវ �តរបស់អ�ក
មីងែដល? 
ខ៖  yនេយOង yនេសរ �?ព yនDគ�gររុងេរNង yនសុភមងhល ៃថGថ� �រ។ 
ក៖ អូេខ 
ខ៖ ¡DបេសOរ:ងមុន ពីេដOម¡ េយOងេ�pេគមិនសូវ¸ប់រកេយOង 
QលែដលេយOងមិនKន់េចះដឹង�ស់ ។ 
ក៖ Y 
ខ៖ ដល់េយOងេចះដឹងេ�D�ន់តិច ¡សុ?ព¸បgរ។ 
ក៖ ចុះ េ~យgរសំណួរេយOងជិតបº� ប់¡េហOយ សល់ែត១សំណួរ២សំណួរេទ|ត 
ចឹងសំុសួរ� េបOសិនឬេបOសិន:មីង rនអីេគÇ� េំផ®Oេ�េកkងជំ�ន់េDQយ 
ឬក៏កូនេÉរបស់មីង េតOមីងអឺ ចង់និ�យអីេគេ�Qន់ពួក�ត់ែដល? 
ខ៖ ខ/ 0 ំចង់េXយកូនេÉខ/ 0 ំ េជNDពះអងh កុំេXយ�ត់េជN¤ង អូស 
កុំេXយ�ត់េដOរេ�ផ§ �វXDកក់ ¤ងXរក�g�ំង ចង់េXយកូនខ/ 0 ំyនល£  
¤ងgស�េយOងឯង េXយ�ត់េជNDពះអងh ពរះអងhនិងជួយេយOង។ 
ក៖ rនអីេគេទ|តេទមីង? 
ខ៖ ចង់េXយyនកូន េជNែតDពះអងhប៉ុននិង។  
ក៖ អូេខ និង អរគុណេDចOនមីង េហOយអឺ និងខ/ 0 ំអស់េហOយ 
ែតចុងេDQយខ/ 0 ំសំុសួរមីង� េតOមីងអនុ<= តិេដOមfីេXយខ/ 0 ំXចអឺ upload voice 
upload gរសំេលងែដលេយOងកំពុងែតថត:មួយមីងនិង ចូលេ�ក� 0ងអឺ 
េវបផ�យរបស់សកលវ �ទÔល័យBYU សកលវ �ទÔល័យBYUមួយនិង 
:សកលវ �ទÔល័យរបស់gស�ចDករបស់េយOង។  
ខ៖ Y 
ក៖ ែដលrនទី�ំងេVអឺ សហរដ¾Xេមរ �ច។ 
ខ៖ Y 
ក៖ េហOយអឺ េ�លបំណងរបស់ពួកេយOងែដលេធT Oកិច�Qរមួយនិង 
ពួកេយOងចង់ចងDកងអឺ ជីវDបវតF ិរបស់អឺ របស់ជីដូនជី�េយOង 
េហOយនិងអឺបងប� �នរបស់េយOង េដOមfីេXយកូនេÉជំ�ន់េDQយរបស់មីង 
Xចដូច: �ត់Xចចូលេ�េមOល 
ឬក៏ចូលេ�g� ប់gរអT ីែដលមីងកំពុងែតនិ�យនិង េដOមfីេXយ�ត់ដឹង� 
អូេខ ជីដូនជី�ខ/ 0 ំពីមុន�ត់េVទីp េហOយអឺ 
�ត់លំyកអីេគខGះអីចឹង�ស់មីង េហOយ។ 
ខ៖ Y 
ក៖ ពួក�ត់Xចេរ|នអំពីឪពុកr� យរបស់ពួក�ត់ 
ឬក៏ជីដូនជី�របស់ពួក�ត់។ 
ខ៖ Y 
ក៖ ពួក�ត់Xចចូលេ�ក� 0ងេវបផ�យមួយនិង េហOយអឺ 
�ត់Xចg� ប់េហOយេមOលអT ីែដលពួកេយOងកំពុងែតសំ?សន៍និង។  
ខ! Y 
ក៖ ចឹងេតOអ�កមីងអនុ<= តិ េដOមfីខ/ 0 ំXចយកgរសំេលងនិង 
េ�សំកលទុកេVក� 0ងេវបផ�យរបស់gស�ចDកេយOងyនេទមីង? 
ខ៖ yនេតOអ�កDគ� អត់អីេទខ/ 0 ។ំ  
ក៖ ហិហិ! 



ខ៖ មិនេចះខឹង មិនេចះDបQន់េទ។ 
ក៖ និងេហOយ! 
ខ៖ េធT Oអីក៏េធT O! 
ក៖ និងេហOយ ៃថ+និងអត់rនអីេទ េហOយខ/ 0 ំអរគុណមីងេDចOន។ 
ខ៖ Y! 
ក៖ ែដលចំpយេពលេXយខ/ 0 ំ សំុជួបមីងេVៃថ+និង។ 
ខ៖ Y! 
ក៖ អូេចចឹងអរគុណេDចOន។ 
ខ៖ Y៕ 


